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Mamy problem

Z nadzieją na kulig

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Kpł 13, 1-2. 45-46
Odosobnienie trędowatego

REFREN PSALMU: Tyś jest
ucieczką i moją radością.
II CZYTANIE: 1 Kor 10,31-11,1
Paweł naśladowcą Chrystusa

EWANGELIA: Mk 1,40-45
Uzdrowienie trędowatego

9 lutego grupa naszych dzieci i młodzieży
wyjechała na wypoczynek do Helusza.
Program zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Na miejscu też
wesoło

W tym roku główną naszą inwestycją będzie położenie nowych tynków w narożniku kościoła oraz pomalowanie całej
żelaznej konstrukcji. Spory koszt będzie stanowiła budowa
wysokich rusztowań.

Ciekawą propozycją dla dzieci na feriach
był bal maskowy w KCK i dzień kanapkowy.

Prawdziwe oblicze Szymborskiej

Kalendarz wydarzeń

Nie stawiała trudnych pytań
Wisława Szymborska była jedną
z najbardziej znanych
polskich poetek, laureatką Literackiej Nagrody Nobla w 1996
roku. Urodziła się 2 lipca 1923
roku, zmarła 1 lutego 2012 roku.

Pogrzeb poetki odbędzie się 9
lutego w Krakowie na cmentarzu
Rakowickim. Zgodnie z jej wolą
będzie miał charakter świecki.
Swoje wiersze zaczęła publikować
po zakończeniu II wojny światowej na łamach krakowskiego
„ego”, „Walki” i „Pokolenia”.

Jej debiutem książkowym był
wydany w roku 1952 tomik „Dlatego żyjemy”. Poetkę przyjęto
do Związku Literatów Polskich.
Debiut w okresie stalinizmu miał
jednak swoją cenę. W lutym 1953

15 II g. 18.30
Spotkanie z himalaistą
i film w KCK

dokończenie na str. 2

Potrzebuję Ciebie
Myślę o Tobie nieustannie
Chcę z Tobą być na zawsze
14 lutego

Pewnego dnia przyszedł do
Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty
litością, wyciągnął rękę, dotknął
go i rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Natychmiast trąd
go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił ze słowami:
„Uważaj, nikomu nic nie mów,
ale idź, pokaż się kapłanowi
i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz,
na świadectwo dla nich”. Lecz
on po wyjściu zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać to, co
zaszło, tak że Jezus nie mógł
już jawnie wejść do miasta,
lecz przebywał w miejscach
pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.

Zgadnij, kto...

18 II g. 19.00

Katolickie
Centrum Kultury
Zabawa bezalkoholowa
Zapisy w kiosku



Chrystus Królem

Prawdziwe oblicze Szym- przypomina w „Dzienniku 1953”
Leopold Tyrmand, „pracował
borskiej
dokończenie ze str. 1
roku Szymborska podpisała haniebną „Rezolucję Związku Literatów Polskich w Krakowie
w sprawie procesu krakowskiego” mającą zachęcić władze
do szybszego wykonania wyroku na księżach skazanych na
karę śmierci bądź wieloletniego
więzienia. Proces dotyczył niepokornych wobec władz komunistycznych księży kurii krakowskiej aresztowanych w 1951
roku pod fałszywym zarzutem
„szpiegostwa za amerykańskie
pieniądze”. Wkrótce umarł jednak
Stalin. Wyroków nie wykonano.
Po śmierci Stalina poetka poświęciła mu następujące strofy:
Oto Partia - ludzkości wzrok
Oto Partia siła ludów i sumienie?
Nic nie pójdzie z jego życia
w zapomnienie
(O śmierci Józefa Stalina, 1953)
Późniejsze tomy wierszy Wisławy
Szymborskiej: „Pytania zadawane sobie”, „Wołanie do Yeti”,
„Sól”, „Sto pociech”, „Wszelki wypadek”, „Wielka liczba,
„Ludzie na moście”, „Koniec
i początek”, „Chwila”, „Dwukropek”, „Tutaj”, „Milczenie roślin”,
jej limeryki, lepieje, moskaliki,
odwódki i altruiki (tworzone
i propagowane przez nią samą
nowe gatunki literackie) zyskały
uznanie czytelników i krytyków.
Profesor Jacek Trznadel wysoko ocenia twórczość Wisławy
Szymborskiej, chociaż na tle
polskiej poezji być może jest
nieco przeceniona z powodu Literackiej Nagrody Nobla. Poezja ta
zyskała popularność także dzięki
komponowanym do jej wierszy
piosenkom. Profesor Trznadel
mówi, że poezja Szymborskiej
nie była nastawiona na realia,
wyrażała ona raczej ogólne stany
ludzkiego myślenia i egzystencji. Przykładem takiego wiersza
jest cytowany przez wielu „Kot
w pustym mieszkaniu” zaczynający się od wzruszających słów:
„Umrzeć - tego nie robi się kotu”.
Poetkę można podziwiać za talent,
trudno natomiast nie dostrzec,
że twórcy obdarzeni równym
- a może większym - talentem
nie mieli takiej szansy na jego
promocję, toteż we współczesnej zbiorowej świadomości ich
twórczość na ogół nie funkcjonuje na miarę ich zdolności.
Nie sposób nie wspomnieć tu
o Zbigniewie Herbercie, który
w czasie, kiedy Wisława Szymborska pisała wiersze o „nowym człowieczeństwa Adamie”
(Włodzimierzu I. Leninie), jak

jako kalkulator-chronometrażysta w spółdzielni produkującej
papierowe torby, zabawki czy pudełka”. Kiedy z kolei Szymborska
odbierała Nagrodę Nobla, Herbert
nadal był politycznie niepoprawnym poetą wyrzuconym przez
salon poza nawias ze względu na
„obsesje lustracyjne”. Szymborska trudnych pytań nie zadawała.
Wręcz przeciwnie. „Nic bardziej
zwierzęcego niż czyste sumienie”
- pisała w wierszu „Pochwała złego o sobie mniemania”.
Oczywiście, można powiedzieć,
że należy cenić Szymborską
za jej twórczość. Nie sposób
oderwać jednak czyjegoś dzieła
od jego działalności publicznej.
Jak pisała sama poetka: „Tyle
wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Ranga czyjegoś autorytetu
sprawdza się w sprawach dla
Narodu kluczowych. Czy Wisława Szymborska „sprawdziła się”
tutaj, czy może raczej zawiodła?
Poetka nie wahała się zajmować
wyraźnego stanowiska w debacie
publicznej - zawsze po lewej stronie. Tuż po obaleniu rządu Jana
Olszewskiego na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” opublikowała wiersz „Nienawiść” wyrażający oburzenie dla przekonania
środowisk niepodległościowych
o konieczności lustracji. Popierała
Unię Wolności, wraz z Jerzym
Owsiakiem zaangażowała się
w kampanię przeciwko ujawnianiu
prawdy, czym w istocie jest aborcja. W kampanii wyborczej tuż
po Smoleńsku fotografowała się
natomiast z przyszłym prezydentem Bronisławem Komorowskim,
z którego rąk odebrała zresztą
wkrótce Order Orła Białego.
Jak zaznacza prof. Trznadel, każde odejście kogoś, kto zaważył na
polskiej literaturze, i każde odejście wybitnego pisarza przyjmujemy niewątpliwie ze smutkiem.
Rzeczywiście, trzeba pamiętać
o tym, co dobre. Nie należy także
wypominać komuś błędów, które
kiedyś zdarzyło mu się popełnić
- pod warunkiem jednak, że człowiek ten przyzna się do nich i za
nie przeprosi. Jeżeli popełnione
błędy miały wpływ na życie publiczne, przeprosiny także muszą
mieć wymiar publiczny. Jest to
konieczne dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa i zachowania w nim właściwej hierarchii
wartości. Inaczej ciągle będziemy
skazani na fałszywe autorytety
i dopasowywanie do nich naszej
rzeczywistości. Trzeba oddzielić należny zmarłym szacunek
od tworzenia nieprawdziwych
legend i budowania fałszywej
wersji historii.
Agnieszka Żurek
Nasz Dziennik

Do przemyślenia raz jeszcze
z cyklu Kazań Katechizmowych
głoszonych w naszej Archidiecezji
O WIELKOŚCI CZŁOWIEKA przebaczył – wyklął. Powiedzie/fragmenty/ libyśmy – miał powód.
VI niedziela zwykła - 12 lutego Umierała w piwnicy. W ostatnich
godzinach raz jeszcze wysłała
2012
swoje dziecko do ojca z prośbą
KKK, nr 355-384
o przebaczenie. Wtedy coś drgnęło
I. Kim jest człowiek? Czym jest w tym starym człowieku. Wybiegł
człowiek? Jaki jest człowiek? z domu. Szybko, jak nigdy, przeSkąd się wziął i dokąd zmierza? mierzył miasto. Gdy wchodził
Kim jestem ja, człowiek? Czy do piwnicy, która była ostatnim
jestem tylko materią, czy tylko mieszkaniem córki, było już
duchem, czy też jednym i drugim? ciemno. Jego serce wypełniało
Czy o mojej wielkości i godności przebaczenie, ale córka już nie
świadczą takie cechy jak uroda, żyła. W późniejszym życiu nigdy
zdolności, sława, zamożność nie mógł odzyskać pokoju serca
itp., czy raczej to, że jestem isto- i zmarł samotnie w półobłędzie.
tą rozumną, wolną i zdolną do Jakże jednak ważne jest to, że
miłości? Te pytania są pozornie córka prosiła usilnie o przebaczebardzo proste, ale w rzeczywi- nie, a ojciec przebaczył. To jest
stości należą do najtrudniejszych, wielkość człowieka i tajemnica
jakie stawiano od początków człowieka. Bóg daje łaskę, walczy
o serce każdego z nas...
ludzkości.
Pytania te wyrażają głęboką
potrzebę zrozumienia samego siebie. Człowiek zawsze interesował
się sobą, swoim życiem, sensem,
przeznaczeniem, swoim miejscem
w świecie i stosunkiem do innych
ludzi. Po wiekach wielorakich
dociekań pozostaje prawdą, że
człowiek jest tajemnicą, istotą
w większym stopniu nieznaną
aniżeli wyjaśnioną.
Sięgnijmy do literatury. W pięknej i mądrej powieści Skrzywdzeni
i poniżeni F. Dostojewski ukazuje
dramat ludzkich serc, które zostały skrzywdzone i poniżone,
w których toczy się prawdziwa
walka o przebaczenie.
Tak charakteryzuje jednego z bohaterów: „Starzec przygarbiony,
o trupiej twarzy, tak bladej, że
przykro było na niego patrzeć.
Wielkie, lecz przygaszone oczy,
zawsze patrzyły prosto. Nikt
z nim nie rozmawiał. W cukierni
do której chodził, nigdy nic nie
zamawiał. Godzinami siedział
na krześle, trwając w bezruchu.
Nigdy nie wziął do ręki gazety,
nie wypowiedział ani jednego
słowa, nie wydał żadnego dźwięku. Patrzył tylko przed siebie tak
martwym spojrzeniem, iż można
było się założyć, że nic nie widzi
z tego, co go otacza”.
Skąd taka postawa? Dowiadujemy się, że wiele lat temu jego
córka wyjechała z młodym człowiekiem, straciła pieniądze, które
należały do niego. Mężczyzna
zostawił ją z dzieckiem. W nędzy
wróciła do rodzinnego miasta.
Ojciec jej jednak nie przyjął, nie

III. Dlaczego? Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi
Katechizm, który przypomina
słowa z Księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój
obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i kobietę”
(Rdz 1,27). W zamyśle Bożym
człowiek jest nie tylko ciałem, ale
jest duszą i ciałem. Z woli Bożej
rodzice dają to, co jest potrzebne
do utworzenia ciała, natomiast
Bóg za każdym razem stwarza
duszę i łączy ją w chwili poczęcia
z ciałem. Dusza ludzka jest więc
bezpośrednio stworzona przez
Boga i nie jest „produktem” rodziców (KKK 366 – 368, 382)...
Trzeba dodać, że Kościół nie
odrzuca możliwości ewolucji
dotyczącej ludzkiego ciała. Stale jednak naucza, „że jeśli nawet przyjmujemy ewentualność
pochodzenia człowieka co do
ciała od innych stworzeń materialnego wszechświata, przede
wszystkim od istot zwierzęcych
- to stworzenie duszy nieśmiertelnej, które decyduje o naszym
człowieczeństwie, jest zawsze
dziełem Boga Stwórcy. Nie może
materia wyłonić z siebie ducha”
(Jan Paweł II, Katecheza 16
z kwietnia 1986 r.)...
Jeżeli Bóg dla ratowania duszy
ludzkiej posyła swojego Syna
tzn., że musi istnieć życie wieczne. Dlatego warto zatęsknić za
czystością duszy, za miłością, za
godnością, za pięknym człowieczeństwem, za wrażliwością, za
przyzwoitością, za skromnością,
za prawdą…
Ks. Waldemar Janiga



Chrystus Królem

Ferie w świetlicy

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Katarzyna Marcińczak. Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia
Ożyło, Magda Gembrowicz.

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.

Radca prawny:
- Maria Drabik - 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Tomasz Oronowicz - 5 III - godz. 16.30.
- Jerzy Mitkowski - 15 II, 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
13 II
S. kulinarna
20 II
S. kulinarna
27 II
S. kulinarna

Wtorek
14 II
S. kulinarna
21 II
S. kulinarna
28 II
S. kulinarna

Środa
15 II
J. Niemczycka
22 II
J. Niemczycka
29 II
J. Niemczycka

Czwartek
16 II
Ł. Rzepa
23 II
Ł. Rzepa
1 III
Ł. Rzepa

Piątek
17 II
24 II
2 III

Dziękujemy

Dziękujemy

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki
nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

1%

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

z podatku na rzecz organizacji - numer KRS –
0000033774
pożytku publicznego



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 12 II 12 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.

1. Dziś koronka do Bożego Miło- w środę o godz. 18.30.
6. 18 lutego zapraszamy do udziału
sierdzia będzie o godz. 17.00.
2. We wtorek (14 II) przypada w parafialnej zabawie bezalkohoŚwięto Patronów Słowian i Euro- lowej.
py: świętych Cyryla i Metodego. 7. W kiosku można odebrać film
3. Za tydzień ostatnia niedzie- DVD z Orszaku Trzech Króli
la karnawału. Rozpoczyna się w Jarosławiu.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość 8. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy aby 1%
Narodu.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 13 z odpisu przekazywać na rzecz
II 12 (poniedziałek wieczorem) os. Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,
Kombatantów bl. 7A m. 11-20 oraz które utrzymuje naszą świetlicę
18 II 12 (sobota rano) os. Komba- i spłaca dług za remont Helusza.
Od najbliższego tygodnia w podtantów bl. 8 m. 1-15.
Niedziela 19 II 12 GRUPA II
5. 15 lutego zapraszamy do KCK ziemiach kościoła będzie już czynMsze św. wspólnotowe
na spotkanie z himalaistą Adamem ny punkt pomocy przy wypełnianiu
NIEDZIELA – Wspólnota Biblioteki Sikorą. Spotkanie będzie połączo- PIT-ów. Zapraszamy we wszystkie
ne z projekcją filmu „Droga na wtorki lutego od godz. 16.00 do
PONIEDZIAŁEK – Róża żeńska I św. ośmiotysięcznik”. Zapraszamy sali komputerowej.
Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
WTOREK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy - p. Waszczuk
ŚRODA – Róża III św. Łucji - p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
CZWARTEK – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki - p. Staroń
PIĄTEK - Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
pod patronatem Socjalnej Fundacji Źle Słyszących
SOBOTA – Róża VI św. Faustyny Szanowni
Państwo
p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
Przez wiele lat kierowałem zespołami klinik otolaryngo- p. Skorupska
logicznych wojskowej i cywilnej Akademii Medycznej
w Łodzi, zwracając szczególną uwagę na diagnostykę i leczeD z i ę k u j e m y ...
nie chorób słuchu. Dysfunkcje te wymagają właściwego postępowania,
za sprzątanie kościoła:
by przywrócić chorym utracony „świat dźwięków”, w tym rozumienie
04.02.2012 r. os. Kombatantów bl. mowy oraz rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych. Pierwszym etapem
7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Łańko, rozpoznania uszkodzeń słyszenia jest badanie słuchu, które winno być
Radwańska, Storek, Zawiślakowie. przeprowadzone w profesjonalnie przygotowanych i właściwie wypoRazem – 30 zł na środki czystości sażonych placówkach.
i kwiaty.
Zalecam Państwu dbanie o słuch, dlatego polecam skorzystanie z profilak06.02.2012 r. os. Kombatantów tycznych, bezpłatnych badań słuchu, które będzie można wykonać w firmie
bl. 7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: GEERS Akustyka Słuchu rekomendowanej Państwu przez Socjalną
Uszkowska, Gumińska, Mazepa. Fundację Źle Słyszących.
Razem – 50 zł na środki czystości Zapraszamy w dniach od 3 do 20 lutego 2012 r. do oddziału GEERS
w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 26 A. Terminy wizyt na profilaktyczi kwiaty.
ne badania słuchu prosimy umawiać pod numerem telefonu: 500 24 29
Prof. dr hab. med. J. Bożydar Latkowski
Dziękujemy za ofiary na relikwiarz 78.

Wspomnienie Orszaku Trzech Króli

Profilaktyczne bezpłatne badanie
słuchu

JP II:

Polecamy w modlitwach

B. i R. Gembrowicz, S. i M.
Wojtaszek, B. i Z. Wysoccy.
Razem 200 zł.

w rocznicę ślubu:

Zapowiedzi przedślubne

w rocznicę śmierci:

Łukasz KISIEL
s. Wacława i Jadwigi
zam. Jarosław, ul. Słowackiego
Anna Maria DARKOWSKA
c. Wiesława i Haliny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

13.02.88 – Ryszard i Zofia W.
13.02.88 – Antoni i Barbara D.
18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
16.02.83 – Zenon Libicz
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
18.02.89 – Antoni Sieczka
16.02.90 – Józefa Szajnowska
17.02.94 – Janina Raciborska
13.02.95 – Józef Dec

Niedziela 12 II
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 13 II
7:00

18:00

1) + Katarzyna w 4 roczn.
śmierci.
2) ++ Katarzyna, Aniela,
Józef.
Wtorek 14 II

7:00
18:00

1) + Jerzy w 2 roczn.
śmierci.
2) + Daniel Czura.
Środa 15 II

7:00
18:00

+ Mieczysław Trędowicz
w 17 roczn. śmierci.
1) + Józef.
2) + Alfreda Wojdyła.
Czwartek 16 II

7:00
18:00

++ Cecylia, Leon.
+ Daniel Czura.
Piątek 17 II

7:00

18:00

+ Leonard Nowosielski.
1) + Daniel Czura.
2) Msza dziękczynna za
otrzymane łaski dla naszej
córki z prośbą o dalsze
błogosł. Boże w Rodzinie.
Sobota 18 II

7:00

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla członkiń Róży
św. Faustyny.
2) + Katarzyna Weber
- int. od sąsiadów os.
Słoneczne 4 kl. 3.
Niedziela 19 II

8:00
9:30

15.02.95 – Mieczysław Trędowicz
12.02.01 – Krzysztofa Stanisławczyk
14.02.01 – Jan Szymonowicz
13.02.02 – Stanisław Baster
17.02.03 – Rozalia Sikora
12.02.08 – Stanisław Zabłocki
13.02.08 – Katarzyna Bednarek
17.02.09 – Leonard Nowosielski
17.02.09 – Stanisław Smykała
13.02.10 – Helena Sawa
14.02.10 – Jerzy Saczko
15.02.11 – Wiera Dziurgot

++ Stanisław, Zofia, Stanisław.
+ Helena.
+ Janina Papak.
++ Zofia, Stanisław.
O błogosł. Boże z okazji
18 urodzin dla Piotra.
Za parafian.

11:00
12:15

16:00

18:00

Za parafian.
++ Józef w 30 roczn.
śmierci, Emilia, Zofia,
Franciszek.
+ Janina Papak.
++ Helena Wójtowicz
w 11 roczn. śmierci, Julia
Wójtowicz.
++ Krystyna i Marian
Turowscy w 3 roczn.
śmierci.
+ Tadeusz Sopel w 2
roczn. śmierci.

